Referat for baneudvalgsmøde den 3. april 2018

Deltagere: KMJ, FMY

Afbud:

1. Forrige referat
Kommentarer:

ingen

2. Aktiviteter omkring banen
a. Status inden sæsonstart
i. Fældning
1. medlemmer: hul 8 og 15 – næsten afsluttet
2. ansatte: hul 1, 3, 4, 13, 16 + diverse opstamninger, stubfræsning
gennemføres fra 4. april – ca 140 stubbe
ii. Vandingsanlæg – udskifte defekte haner: forsinket pga vejret, 14 haner skiftes når
der er tid
iii. Skilte – fmy: forsinket pga bla vejr, gennemføres snarest
iv. Dræning, forgreen hul 15: udsat pga vejr
b. Sæson
De ansattes fokus skal være på pleje af de klippede arealer. Øvrige funktioner løftes, hvis
muligt, af frivillige.
i. Plejeplan – forefindes. Afvigelser må forventes pga vejr, spilleraktivitet på banen
mv
ii. Fortsat fokus på bekæmpelse af gåsebiller og udbedring af skader
iii. Ukrudtsbekæmpelse – herunder ”pletbehandlig” med manuelle sprøjter
c. Tracking af bevægelser på banen. Kortlægning af hvor spillerne er på banen. Sker ved hjælp
af en smartphone og GPS. Når antal af registrerede runder er stort nok, kan der udpeges
områder der kræver ekstra indsats – eller det modsatte.

3. Maskiner
a. Status: generelt gennemgået og klar
b. Mangler: Jacobsen 405 – startproblemer/ pakning, Workman: pakning
c. Andet: der mangler lidt kompetencer efter udskiftning i personalet. AK og Lars / Jysk
Maskinteknik benyttes som muligt/ved behov.

4. Økonomi
a. Regnskab og budget: intet at bemærke,
b. Indkøb
c. Diverse

5. Miljø og arbejdsmiljø
a. Lovpligtig eftersyn på løftegrej, porte mv er udført marts 2018
b. Status på APV – hvornår skal de fornys?:
i. APV: gennemføres ifm nye medarbejdere – dvs 1 – 2 måneder
ii. APB: er gennemgået og opdateret
iii. Miljøsamtale gennemføres
iv. Fokus: sædekontakter kontrolleres

6. Personale
a. Status
a.
b.
c.
d.
7. Frivillige
a. Status
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Kenneth – chefgreenkeeper
Peter – greenkeeper – anlægsgartner og greenkeeper
Cecilie – greenkeeper elev
Torben – sæsonansat – tidl. ansat i Aabybro Golfklub to sæsoner

Drivingrange? Keld er ”sjakbajs”, satser på hold på i alt 18 hjælpere, materiel er klar
Grønne team? KMJ styrer – buskrydder og klippehold
Tirsdagsholdet? Mogens ”Taars”: bænke, borde og hæk på p plads
Skraldespande, boldvaskere, jord og frø teesteder?: John Heilesen
Andre
1. Tage: mulvarpe og rough
2. Jens: driving range og par 3 bane
3. CP: semi- og rough klipning
4. FMY: diverse

5. andre??
8. Vand på banen – ekstra fokus i 2018
a. Status og plan
a. Bæk og flere grøfter oprenset, mangler?
i. Grøft mellem hul 12 og 13 samt afledning fra begge huller.
b. Bæk klippes tre gange i sæsonen
c. Gennemgang af brønde og større rørledninger, gennemskylning, kortlægning, hvad
fungerer/fungerer ikke?
d. Hvad må man? Kontakt til kommune - fmy
e. Finansiering – møde med Grow North den 4. april – fmy
f. Prioritering af drænopgaver – plan - efterår og næste sæson – kmj, fmy

9. Diverse
a. Undersøge mulighed for forsøg med robotklipning af udvalgt semirough – fmy

10. Eventuelt – ordet er frit

11. Punkter til næste møde

12. Næste møde afholdes den.

